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Alm. Annoncer 10 Øre pr. Rim, eftert. Gange 8 Ø.
Forretningsann. 8 6 Ø.

Fredag den 11. September

Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest 2 Dage før Bladet udgaar.

Millionen.
—0—
Harry Forster sad en Aften i
det Tog, der løber mellem Washington og New-York. Det gjaldt
en Forretnirig, hvorved det hastede. Han og saa en ung, meget elegant klædt Dame var de
eneste i Kupeen.
Der var noget fint og fornemt
over hende, som hun sad der i
dybe Tanker, og Harry saa beundrende paa hende, han havde
sjældent set saa smukt et Ansigt.
Hun syntes ikke at have anden Bagage end en lille Papirpakke, som hun holdt isin Haand.
Kort før Toget naaede Filadeltie rejste hun sig langsomt lidt
raadvild og vendte sig saa pludselig til Harry. »Vil De ikke gøre
mig den Tjeneste", bad hun med
et Smil. at passe paa denne her".
„Med største Fornøjelse,« svarede han lidt forundret og modtog Pakken.
Neppe havde han sagt det, før
hun forsvandt ud af Kupeen. Et
øjeblik efter satte Toget sig atter
i Bevægelse. Harry Forster undrede sig over, at hun ikke vendte
tilbage, og da han spurgte Konduktøren, fik han at vide, at
hun havde forladt Stationen i
stor Skyndsomhed. Pakken maatte aahenhart være overladt ham
i en bestemt Hensigt; et øjeblik
tøvede han med at aahne den,
men hans Nysgerrighed overvandt alle Betænkeligheder, og
næppe var han naaet til Hotellet i New-York, før han klippede
Snoren, som holdt den sammen,
over.
Forbløffet traadte han uvilkaarligt et Skridt tilbage. Pakken bestod af Tusinddollarsedler;
der var ialt ti Bundter, hvert indeholdende 100,000 Dollars, altsaa 1 Million.
Harry Forster havde lige ind- •
til nu anset sig selv for en hæderlig Mand, men nu var han
ikke længere sig selv. Hans første Indskydelse var at tage Millionen og allerede næste Morgen
forsvinde til Europa.
Hele Natten laa han vaagen
og tænkte over Sagen. Maaske
var det klogere at være ærlig og
levere Pengene tilbage; han vilde da sikkert faa 100,000 Dollars
— og ogsaa det var en smuk
Sum Penge.
Næste Morgen . talte lian atter
Sedlerne efter, og saa lukkede
han dem ned i sin Haandtaske,
som han tog med sig, da han
gik 1 Byen, og ikke lod ude af
øje et eneste Sekund. Da han
spiste Frokost, var det med Tasken paa Skødet og den ene
Haand paa Tasken. Han købte
en Mængde Aviser for at se, om
Millionen ikke efterlystes, men
forgæves.
Heller ikke den næste Nat

Pr..c)-bekriliELNrzits Grønttorv
er Nordens største, men alligevel for lille; der er stadig Projekter om Flytning, men hvor hen?
kunde han faa Søvn i øjnene,
og følgende Morgen pakkede han
dem ind i et Papir og deponerede dem i en Banks Sikkerhedsrum.
En hel Uge forløb, men der
fandtes stadig ingen Efterlysninger i Bladene. Han blev mere
og mere nervøs, hans Venner
sagde; han var overanstrengt og
trængte til Hvile, og besluttede
sig ogsaa til at foretage en behagelig Lystrejse, saa snart Ejermanden havde meldt sig. Det
var jo muligt, at Pengene var
stjaalne, og at Tyven ikke turde
efterlyse dem.
Til sidst besluttede han sig til
selv at avertere om dem i Bladene, og naturligvis meldte der
sig Masser, som paastod, at de
havde tabt Pengene, men ingen
af dem kunde angive den rigtige
Sum.
Nu havde Harry gjort. hvad
han kunde, for at blive af med
Millionen, sagde han til sig selv,
og han spurgte nu sig selv mindst
tyve Gange om Dagen, om han
ikke efter dette kunde betragte
sig som dens Ejermand, og Millionen beredte ham næsten mere Besvær end Glæde.
Saaledes gik seks Uger, men
endnu havde ingen meldt sig,
og Harry begyndte at anse sig
selv for en rig Mand og lægge
Planer om, hvorledes han bedst
skulde anbringe Pengene. Naturligvis vilde han ikke paa een
Gang sætte hele Millionen i en
Bank. Saa tog han ti Tusinddollarssedler og begav sig til Victoriabanken med dem.
Da han stod ved Kassererens
Luge, blev han ikke forundret,
da Bankmanden undersøgte Sedlerne ved et Forstørrelselsesglas,
saa store Sedler undersøgtes
vel altid nøje. Han lagde neppe
Mærke til, at Kassereren trykkede paa en lille elektrisk Knap,
men et Øjeblik efter følte han en

Haand paa sin Skulder, og da
han vendte sig om, stod en Herre med et Par skarpe graa Øjne
foran ham.
— Jeg kunde ønske at tale et
Par Ord med Dem, sagde han.
— Ja, saa gerne, sagde Harry,
— her er jeg.
— Er De saa god at følge med!
— Følge med! Hvorfor skulde
jeg det? Jeg kender Dem ikke.
— Nej, men jeg tror, De snart
vil lære mig at kende, sagde han,
hvorpaa han lagde sin Haand
paa Harrys Skulder, sigende: —
I Lovens Navn arresterer jeg Dem.
— Hvorfor? raabte Harry og
traadte blegnende tilbage.
— For Forsøg paa at udgive
falske Penge.
I samme Nu stod hele den forfærdelig Sandhed klar for ham.
Millionen var naturligvis falsk.
Det var et stort Held for Harry, at han kendte lidt til Politidirektøren. For ham skriftede
han aabenhjertet alt.
— Ja naturligvis, saadan er det
gaaet til, sagde- Direktøren, da
han var færdig. — Vi vidste, at
der var et stort Seddelfålskneri
paa Stabelen, og vi kendte Forbryderne. En Dag var vi dem
lige i Hælene, og Bandens Anfører, den omtalte Dame, har da
været klog nok til at skille sig
fra Beviserne paa Forbrydelsen
og foræret Dem Milliatien.
Det var den eneste Gang, Harry Foster i sit Liv var Millionær.

Mod Stevets Åar,
Af Kamilla Hertz.
—o

En dyb Stilhed hvilede over
Lundeby Præstegaard. De eneste
Lyde, der var at høre, var den
bagte Raslen af Bladene i de høje
Popler foran Præsteboligens Hovedbygning, naar Vinden legede i
dem; nu og da kvidrede en lille

Fugl oppe fra de tætte Kroner, og
af og til kunde man høre et Bilhorns Skratten i det fjerne. Det
var Søndag, henimod Aften. Solen var ved at gaa ned derude i
Vest, den farvede den klare blaa
Septemberhimmel luerød. Nu begyndte Kirkeklokken i den nærliggende Kirke at ringe. Aftenklokke, skønt og melodisk lød de dybe malmfulde Toner ud over Landsbyen. Enhver, der i denne Sensommeraften stod og lyttede til
denne dejlige Klokkeklang, kunde
med Rette synge med Grundtvig:
Kirkeklokke, ej til Hovedstæder
støbtes Du, men til den lille By,
hvor det høres trindt, naar Barnet græder
og inddysses blidt ved Vuggesang,

Inde i Præstegaarden herskede
ogsaa Stilhed og Fred, Pastor
Holm sad ved sit Skrivebord i
sit lille hyggelige Kontor. Han var
en gammel Mand. Det snehvide
Haar og Skæg indram mede Ho'
vedet med de regelmæssige Træk,
ud af hans øjne lyste Godhed og
Mildhed. Der sad han, med Hovedet hvilende i sine Hænder. Han
var lige kommet henne fra Kirken, hvor han -i Dag havde holdt
sin Afskedsprædiken. Kirken hav'
de været fyldt til sidste Plads og
alle lyttede opmærksomt til hans
Tale, han havde været meget bevæget og med kærlige Ord havde
han takket dem alle hjerteligt, fordi de saa trofast havde søgt hen
i Guds Hus, for at høre hans
Ord blive forkyndt Søndag efter
Søndag. Alle i Sognet holdt uendelig meget af deres gode gamle
Præst. Aldrig havde nogen forgæves banket paa hos ham for at
faa Hjælp; han skænkede sin Menighed alt det gode han formaaede. Han sad nu og lod Tankerne
gaa tilbage til den Gang, han som
ung Præst kom der til Sognet med
sin kønne unge Kone. Alle de
svundne Aar passerede forbi for
hans indre Blik. Hans lille Kone,
Støttepunktet i hans Liv, var gaader
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et bort for 5 Aar siden. Datteren
Inger, der nu gik ude i Køkkenet,
og tilberedte Aftensmaaltidet, havde med en ung Piges Hjælp overtaget Husførelsen efter Moderens
Død.
Hvor ung og frejdig havde han
ikke været, da han drog ind i
Præstegaarden for godt 40 Aar
siden, fuld af gode Forhaabninger
havde han været, fordi han nu
skulde faa Lov til at forkynde
Guds Ord blandt Menneskene,
han var gaaet op i sin Gerning
med Liv og Sjæl, og hans gode
Kone hjalp ham paa det bedste;
hun gik ud til de nødlidende med
Madkurve og altid havde hun ven,
lige Ord tilovers for enhver.
Da de havde været gift i 2 Aar
fødtes deres Søn Axel. Nu stod
deres Forhaabninger til denne lille
Gut, at han vilde studere til Præst
og følge i sin Faders Fodspor.
Drengen voksede til, blev en baade køn og dygtig Dreng, men studere, det havde han',1kke Lyst til.
han vilde udføre et Arbejde med
sine Hænder. Skønt det havde
været Forældrene en stor Sorg,
at han ikke vilde være Præst, saa
han :naaske engang havde kunnet
overtage Faderens Gerning, lod
de ham faa sin Vilje og han kom
i Snedkerlære. Han var nu gift
og havde et Værksted i København, hvor det gik ham godt.
Mange Aar efter fik de en lille
Pige. Det var den lille livsglade
Inger med det lyse, krusede Haar;
altid var hun i godt Humør, hun
sang og trallede saa det var en
Lyst at høre paa. Holm sad nu
og tænkte med Sorg paa, at nu
var det hele forbi, for sidste Gang
havde han prædiket for en Skare
lyttende Mennesker. Han havde
elsket sin Gerning saa højt, derfor var det saa svært at sige Farvel til det hele; men det var jo
Livets Krav; der skulde nye og
unge Kræfter til at tage fat, hvor
de gamle begyndte at slappes. Ja
han kunde udmærket godt mærke Alderdommen. Gigten var tit
slem, og han havde vanskeligt ved
at gaa, men aandeligt var han
ikke svækket, han kunde endnu
tale fængslende og med en Glød
i Stemmen saa Folk blev dybt bevæget.
Længe havde han siddet og
tænkt; det var begyndt at skumre, det var som om han ikke kunde faa Ende paa sine Tanker, de
blev ved med at trænge sig ind
paa ham, og bemægtige sig ham.
Da aabnedes Døren sagte ind til
Spisestuen. Et lyslokket Hoved
kom til Syne. Inger vidste, at
hendes Far tit sad i dybe Tanker, derfor vilde hun ikke forstyrre ham, hun gik stille hen ved
hans Side strøg kærtegnende over
hans Haar. Hvor hun dog elskede sin Far højt, den milde Mand,
som gjorde alt for at hjælpe andre, gjorde hun nu alt for at kiwi-

e og støtte ; siden Moderens Borte
gang havde hun helt ofret sig for
sin gamle Far. Holm løftede Hovedet, klappede sin lille Pige kærligt paa Kinden og sagde :
,,Naa, lille Inger, er det nu
Spisetid."
» Ja, Far Bordet er dækket."
„Det bliver vel saa det sidste
Maaltid, jeg indtager i vort garnle Hjem. I Morgen kommer jo
min Efterfølger," udbrød han med
et Suk. De havde siddet og spist
en Tid i Tavshed, hver med sine
sørgelige Tanker, da Præsten sagde: „Er Du ikke glad for, at Du
nu skal ind og bo i København,
Inger."
Aksel havde skaffet dem en
Lejlighed i Byens Udkant.
„Nej Far, jeg er meget ked af,
at vi nu skal forlade denne fredelige Landsby. Jeg elsker Land, t
og Naturen, og det er næsten ikke
til at tro, at det er sandt, at
nu skal bort fra vort eget dejlige
Hjem her med Haven og alle Dy
rene ovre i Stalden".
„Nej Inger, det er svært ; men
Vorherre har sin Mening med 0,
alle, vi kan ikke vedblive at have
gode Dage, saa kunde vi let blive ligegyldige og tro, at alt gik
godt uden Guds Styrelse. Vi maa
ogsaa kunde taale Modgang ; det
er gennem Modgangen at Gud
lutrer vor Tro, lad os derfor være
tilfreds, ogsaa selvom det ikke
gaar efter vor Vilje."
Næste Dag kom den nye Præst,
han hed Kaj Lindegaard, det var
en høj kraftig Mand med blondt
Haar, hans Ansigt var lidt skarptskaaret, men Øjnene var milde,
han var omkring tredive og ugift
han var meget venlig og høflig
overfor Inger og hendes Far, og
da de rejste, bad han dem endelig komme og besøge ham i Julen;
det vilde de ogsaa meget gerne.
Det tog lang Tid at faa taget rigtig Afsked med Hjemmet og alt
hvad de havde kært; men afsted
kom de dog tilsidst, hvor tungt
det saa end var.
Tiden gik sin jævne Gang for
Holm og hans Datter i København.
Aksel var glad for at de var kom ,
met til Byen, han og hans Kone
kom tit ud og saa til de to ude
i det lille Hus, og Inger og hendes Far var ofte paa Besøg i deres
smukke Hjem ; men for det oieste
sad Holm og læste ved Vindt], t
eller skrev P ædikener: sum han
sendte ind til Bladene, og de blev
altid optaget, for det var virkelig
gode Prædikener; men Holm fandt
ikke den Trøst og Glæde ved at
skrive, som da han kunde gaa
ud blandt sine Sognebørn og tale
med dem og trøste dem ved Sygelejet eller i Familien. Han længtes
efter sit gamle Sogn, og naar Tusmørket bredte sig over Stuen,
slumrede han ind og drømte om
gamle Dage. Den Tid benyttede
Inger til at gaa en lille Tur, hun
gik ofte langt ud paa Landet, hun
holdt saa meget af den frie Natur, hun havde jo hele sit Liv
levet paa Landet, derfor kunde
hun ikke rigtig forene sig med
Byens Brosten og al Hovedstadens
Jag og Larm, men søgte ud i Landet og Skovene. Naar hun saaledes spadserede hen ad Vejen,
mens Maanen lyste for hendes Fod
og Himlen var oversaaet med Stjerner, tænkte hun ofte paa, hvori
ledes det vilde gaa hende, naar
hendes Far engang gik bort. Hun
kunde næsten Dag for Dag mærke, hvordan han slappedes. Helbredet var ikke saa godt mere,
og særlig Gigten var slem. Det
vilde blive saa ensomt at bo der
i Huset alene, hun kunde maaske komme ind og bo hos Aksel
men det brød hun sig ikke saa

meget orn1for hans Kone var fra
Byen og meget fornem; hun vilde slet ikke kunde forstaa saadan
en lille Landsbypige som Inger.
Julen kom med Frost og Sne,
rigtig Julevejr, det saa festligt ud
med det hvide Tæppe over alt
paa Markerne og Husene. Inger
og hendes Far sad i Toget der
brusede ned mod Lundeby, nu
kunde de kende Landskabet, dzt
saa hjemligt ud alt sammen. Kirken var den, de først fik øje paa,
den hævede Sig majestætisk med
sit smukke Taarn op ovt r de lave
Gaarde og Huse. De blev vel modtaget i Præstegaarden. Glæden
var stor bos Inger og hendes Far
ved at se deres kære, gamle Hjem
igen. Kaj Lindegaard var ogsaa
glad for Besøget, han syntes ualmindeligt godt om Holms, og det
var heller intet Under, at han blev
betaget af Inger, en saa frisk og
livlig ung Pige skulde man lede
længe efter, og særlig den Kærlighed, hvormed hun omgav sin
Far, viste Kaj, at hun var en god
Pige med Hjertet paa det rette
Sted. Det blev en ualmindelig god
og minderig Jul for baade Lindegaard og hans Gæster. Holm var
ogsaa ude og besøge nogle gode.
Venner fra gamle Dage, det var
derfor med Sorg, at Holm og hans
Datter beredte sig til at rejse. De
maatte love Lindegaard, at de
vilde komme ned og holde Sommerferie hos ham, saa vilde han
køre Ture i Skoven og ved Stran ,
den. Det Løfte gav de med Glæde.
Fortsættes i næste Nr.
,..iffi■
MOdeN

Allinge-Saildv, Byraad
Mødet d. 9.-9. 1936.
Fraværende var Ingeniør Edv.
Andersen og Bygm. Jens Mortensen med anmeldt Forfald samt
Stenhugger Valdem. Olsen.
Forsømmelseslisten for Juli og
August Maaneder fra Allinge og
Sandvig Skoler.
Der forelaa ingen ulovlige Forsømmelser.
Fru Hjortbøl Christensen ansøgte om at faa Gadenavnet Baadsmandsstræde ændret til et andet
Navn.
Sagen blev henlagt til næste
Møde for at fremskaffe Forslag
til et nyt Navn.
Valglisterne til Vaigmandsvalget den 15. September d. A. forelaa til Berigtigelse. Der var indkommet 5 Ansøgninger om Optagelse paa Listen, nemlig: Fru
Ingeborg Alvilda Kjøller, Pensionist Hans A. Lerche, Skorstensfejer Em. Nielsen, Husejerske Julie Pihl og Kollektrice Frk Karen
M. Pihl. De blev alle optaget paa
Listen, der derefter blev berigtiget med 641 Vælgere i Allinge
og 320 Vælgere i Sandvig.
De bornholmske Jernbaner anmoder Byraadet om at gaa med
til at garantere for et Laan paa
175,000 Kr. sammen med de øvrige
Aktionærer, hvoraf Kommunens
Andel af Garantien vil udgøre
5.652,50 Kr. Laanet skal benyttes
til en yderligere Modernisering af
Banen Materiel ved: 1) at lade
indkøbe endnu en Diesel Vogn og
eet Diesel Rangerlokomotiv samt :
2) at supplere Banernes Rutebilpark med endnu et Par Automobiler og at foretage en nødvendig Udvidelse af Garageanlæget
ved Rønne H. Station.
Udgifterne er anslaaet til at
ville andrage 'lait ca. 260,000 Kr,
nemlig: til Anskaffelserne under :
1) ca. 225,000 Kr. til Anskaffelse
under 2) ca. 35,000 Kr.
Den beregnede Udgift ca. 260,000
Kroner tænkes tilvejebragt saaledes, at 85,000 Kr. tages af Afskrivningsfonden, der for Tiden

Aarets Gadningspriser,
der nu er fastsat for det kom mende Høstaar viser,
at Kunstgødning stadig er et af Landbruciets billigste
Driftsmidler.
Da Efteraarspriserne er lavere end Foraarspriserne, bør
Forbrugerne saa vidt muligt drage Fordel heraf gennem
tidligt Køb af Kunstgødning.
Den lavere Efteraarspris opfordrer til Eftercarsudbringning
af

Su perfosfat og Kal godnlr .

udgør 125,000 Kr. medens Restbeløbet 175,000 Kr. tænkes laant
mod Aktionærernes (excl. Statens)
Garanti med en Afdragstid paa
20 højst 25 Aar.
Borgmesteren anbefalede at
garantere ud fra den Betragtning
at det var efter enstemmig Be
slutning af Jernbanernes Bestyrelse at foretage yderligere Udvidelse og Modernisering. Levetiden
paa Materiellet er ca. 10 Aar, og
da vi ikke kan undvære Banerne
paa Bornholm i de første 25 Aar
vil det være nødvendig at vedligeholde Materiellet og det vil derfor være uheldig ikke at følge med
i Udviklingen og se Tiden an,
saaledes som en enkelt Røst enskede det.
Det vedtoges derefter at søge
Ministeriet om Tilladelse til at yde
Garantien.
I det lukkede Møde forelaa en
Fortegnelse fra Folkeregisteret
over Personer der trods Paamindelse ikke har indmeldt sig i Sygekasse eller-forening. Samtlige
Personer blev idømt en Bøde paa
10 Kr. hver.

Fra Uge til Uge.
Biografen.
Filmen med det mærkelige Navn
„Sepuoia" er en Dyrefilm, men en
meget udsædvanlig Dyrefilm. Den
har sit Navn efter den smukke
Nationalpark „Sequoia National
Park i Kalifornien, hvor den er
optaget. Denne Nationalpark er
saa stor og visse Steder saa utilgængelig, at der var Vanskeligheder nok fra Starten. Det kostbare
og tunge Talefilmsudstyr blev
transporteret paa Muldyrryg gennem Skovene til Verdens højstbeliggende Søer, omtrent 4000 Meter
over Havfladen, hvor Skønhedsaabenbaringer, der hidtil kun var
set af Forstmænd, nu blev fotograferet for første Gang.
I „Sequoia findes der ikke et
eneste dresseret Dyr. Et Venskab
mellem en Puma og en Hjort giver Filmen det nødvendige „Dyre-Drama". En ung Pige, som elsker Skovens Dyr, finder Hjortekiddet og Bjergløveungen hjælpeløse ude i Vildnisset, beslutter at
lade dem vokse op sammen. Den
purunge Skuespillerinde Jean Parker har her en Rolle ud over det
sædvanlige, men hendes Skønhed
og naturlige Ynde har i høj Grad
bidraget til Filmens Succes, og
man har det Indtryk, at hun har
levet hele sit Liv mellem Skovens
Skabninger. Dyrenes Hengivenhed
for hende er ægte nok.
Ikke saa lidt af Æren for
„Sequoia“ tilfalder Instruktøren
Chester M. Franklin. Filmen har
naturligvis krævet uendelig Taalmodighed, Tusinder af Meter maatte kasseres, og stundom maatte
Fotograferne vente i Dagevis, før
det lykkedes at tage de rigtige
Billeder. Det menneskelige Element er underordnet og det er

først og fremmest de enestaaende
Naturskildringer, som gør Filmen
til en betagende Oplevelse.
Flaget til Tops i Zool. Have!
Løveparret i Stammershalde fik
i Onsdags Familieforøgelse, idet
Løvinden satte 3 smaa Løveunger
i Verden. Det er tilsyneladende
nogle kvikke Fyre, og tnaaske
kan Herr Mechlenburg have Held
med sig i Aar. Løveunger er jo
meget vanskelige at holde Liv i
i Fangenskab, og sidste Aar døde
de jo desværre. Løveungerne vil
blive taget fra Moderen, da denne
ikke passer paa dem, og en Tæve
fra Rutsker skal amme dem.
Tag til Stammershalde paa Søndag, Ungerne vil blive anbragt
saaledes, at de kan ses -- og det
er virkelig nogle sjove Størrelser.

Det er i Morgen Aften
at „Danmarks Liva" og Komponisten Fru Ella Heiberg (kendt
fra Radioen som Vise og Wienersangerinde) har deres Koncert paa
Christensens Sal.
(Se Annoncen.)
Palmehaven
har paa Søndag Aften nogle
lige saa mystiske som morsomme Konkurrencer indlagt i sit sædvanlige Festarrangement. Der er
Chance for at vinde — og der
er i ethvert Fald Anledning til at
danse. Lokalerne er paa kølige
Aftener opvarmede.

Hasle Kalkværk
Brændt Kalk
Læsket Kalk
>
Cementsten
111
111ø11
Tlf. Hasle 27

5pografen
Fredag og Søndag Kl. 20
Den berømte Dyrefilm
Sequoia
Optaget i Kaliforniens smukke
Nationalpark samt det indre af
Tropernes Urskove.

Fremstil selv V i
Alt til Fremstilling af
Vin (Bie & Berntsen)
PRIMA
fansi

Lejlighed
til Leje fra 1. November,

Viggo Staffensen,
Strandvejen, Allinge.

kablet' Ira CIM. iless
er meget smukke og holdbare,
billige i Brug og en Pryd for Stuen.

Kakkelovne
runde med Kogeindretning fra Hess
og Bornholms Maskinfabrik, firkantede Ovne i mange Størrelser
føres i stort Udvalg til meget rimelige Priser. Det vitae tilraades
at efterse de gamle Ovne om der
skal nye Risle eller Slen.
Riste, Ror, Sten, Ler og 0-vnkit
haves paa Lager.

P. C. Holm, Allinge.
FEST-GAVER'
bedst hos CONRAD HANSEN

bornnoims Spare•
og baanekasses
Afd. i Allinge
Petroleumsovne,
Allinge Ur- og Guldsmedeforr.
ved Havnen, Telefon 140

Baesovne, Primusaparater og
løse Dele, Kogeaparater 2 og
3 Blus, Køkkenlamper, Brændere, Lampeglas og Kupler,
Væger, Gasaparater og løse
Brændere, Gasstegeovne.
Osram og Phillips elek. Pærer, Lommelamper og Batterier. Elektriske Strygejern.
Nilfisk Støvsuger sælges paa samme Betalingsmaade, som fra Fabr.

P. C. Holm, Allinge.

Fotograf KjØller
anbefaler Brorace
Rammer i alle St.
Ovale Rammer og
Rammelister. Billeder indrammes

Avertir i NORDBORNHOLM

•
Kontortid: 9-12 2-4
•
Boxer udlejes

111111~111111~1111
Nifh bo op Bummisipier
til Efieraaret hos

Træskomager Larsen.

1111~110111101111~I
En Kvie
og en Gylle samt 21/2 Mdrs. Grise
er til Salg eller Bylte med en Ko,
der skal kælve.
Ove Pedersen, Lillevang, Klemens.

Jagten aflyses
paa Georg Olsens Jorder i Rø

•

Husk al bestilleelioldrodsel i P R 0 D U N T E H. di elivaliteten er den bedste
passav O¢m.

•

•

.••••••••••••••••••••• 11•••••••••••••••••••• *****
•
•
.Cad deres gamle Radio 6live som ny/ •

Er Deres Apparat umoderne
•
•
▪
ø
•

•

•

og spiller daarligt, saa lad mig omhygge det i et moderne
Kabinet og sætte det i Stand, saa det kan spille som nyt.

Nye 4 Lampers Batterimodtagere

•

• bygges paa eget Værksted mod Bestilling til meget smaa Priser, •
•
•
• 12 Maaneders Garanti. Radio-Reparationer foretages over hele •
•
•
• øen. Reparationer og Reservedele kun mod Kontant.
•
•
•

Skibsoallionligurer,

9aIrriehaven!
Søndag den 13. Sept.

Smaa Egekister med Beslag,
gammelt Lertøj, Oldsager købes.

GriginalXonfiurrenceAften!
.altsuls Zempo -Por mor
oq (_:_ffrestlerfs(?)3erecrling

For indsendte Ting, der ikke passer betales Fragten Tur og Retur.

Farvehandl, Lyngbye Petersen,
Store Torv 4, Rønne.

• Cykle- og Radio-Importøren, Allinge, IL Jørgensen, Tlf. 156• ; Ved Bortlodningen
:,.
•••••••••••....•,•••••••••••••••••55•••••••••••••. til Fordel for Armenierne udkom:

Sofapude 136 hvid Sedd., Søjle 88
brun Sedd., Kaffedug 43 rød Sedd.

En Pige
kan faa Plads straks eller lidt senere.

Krak, Borregaard.

)--(jertelS hak

Sporgsmaalstegnet vil lidt før Konkurrencen
blive erstattet af et Ord —

°q faet qcerbeT bet!
Bordbestilling Sandvig 13.

Kouslilliolog III Villiersldell.
18 pCt. Superfosfat. 40 pCt. Kaligødning
udleveres gerne fra Lager.

for

udvist Opmeerksomh(d ved
vort Bryllup.
Dagny og Carlo Bendisen,
Sandkaas.
kar de sidste hyleeder i

En god brugt

Kakkelovn

Xonfirrnationd-UdAr
til

er billig til Salg.

Maler Nielsen, Rø.

Færdige hvide !Moler og Kulørte AndendagsKjoler er hjemkommen i fikse og klædelige Faconer.
FraKfter og Swagger i smukke, moderne Stoffer,
Hvidt SilKeundertal fra 5,85 pr. Sæt.
Hvide og kulørte Stoffer, sidste Nyheder, alle Priser,
JaKKe -Habitter, 1- og 2-radet i forsk, Kvaliteter,
Matros-Habitter i nyeste Faconer.
Ulsters i alle Størrelser og i smukke melerede Stoffer, alt i fikst og moderne Snit.
Største Udvalg i Manchetskjorter, Slips, Seler,
Hatte, Huer, Sokker osv.

Vklor filanck,

Olsker Husmandsform,
Høstfest i Forsamlingshuset LØRDAG d. 19. ds.

afholder

Kl. 8. Fælles Kaffebord med Oplæsning af Maler Jensen, Svaneke.

3 nyfødte Lavenger!
Løvefamilien er blevet forøget med
3 smaa Unger, født i Onsdags.

Bestyrelsen.

XonfirmationsSko
Stort Udvalg
Smaa Priser •

Carl Larsen, Vestergade, All,
«,

■••■•■••■•••••■

Billigt
FLÆSK
af min Grise
sælges i denne
Uge i

Vi har endt ti en Del Klædninger, Frakker, Dlietøj Veste
og Benklæder, som sælges, naar rimelige Tilbud gives !

W. Rømers Slagterforretning.
Allinge Teater
Den store Sensation:

Vi har et pænt Udvalg i smukke Gardiner! •

Fru Liva Weel og
Fru Ella Heiberg

Køb Deres

Billetter faas forud i Allinge
Boghandel og ved Indgangen,

ALLINGE MESSE. Th. Holm

Billetpriser: 1. Parket 2 Kroner,
2. Parket 1.50, Balkon 1.50,
Staapiads 1 Kr. plus 10 pCt. Skat.

Gode Varer til rimelige Priser. Lev. til Lotterierne.

Vi sender »em

Gør Deres Indkøb hos de Handlende, som averterer her i Bladet
18

Mørbrad, Carbonade, Sylte,
Medisterpølse, Fars, Leverpostej, Hamborg skinke, Hamborgfile
Alt i Paalæg og Konserves. Friske Slagterivarer Tirsd., Fred.
Varerne bringes. -- Tlf. 38.
DINA SØRENSEN

Gode sortsrene Sorter Udsæd af

Als1ivede, Standard Hvede, Staalrug
er paa Lager og skaffes fremdeles. — Afsvampning bør ske
med Tillantin eller Sanagran.

Nordlandets Handelshus
Sæt lemele~e~~iiiwei

Sommerens Amatorbilleder
i et Album!
Se' Udstillingen af Fotohjorner. Album, Oblater
ni. ni. i

KIOSKEN,

llen el ril, ine
9

9ord6ornfiolm"
fluer 2/ge.

,cenfi ogsaa paa os,
naar »e sar et eller
andet at avertere.

Allinge,

Maskine.
l a sk i vn ie nu med den
_, Leent
ixn ut sudfører
Perman
n
ol arn

e

Dampkammer Systene.
otte Kroner!

og dog kun

Barber Joh*. Larsen Tlf. Allinge 53
r
dagene 61i '

kortere . . .

og De skal til at tænke paa Belysningen. De

skulde
prøve at tale med os om Tingene, vi har et pænt Udvalg i alle elektr. Artikler, f. Eks. Lysekroner, Bordlamper, smaa hyggelige Lygter og lign., og har vi ikke lige
det, De søger, skaffer vi Dem det meget hurtigt og billigt.

giver en stor Koncert
Lørdag den 12. ds. Kl. 9

Xonfirmationsudstv

anbefaler fersk og røget Flæsk,

Fra Kl. 16 Koncert Dansant i Haven (ved køligt Vejr i
Salen). -- Centralvarme. — Hyggelige Restaurationslokaler-

— Christensens Sal

Kasketter og Alpehuer — Trikotage og Garn — alt er
som bekendt altid bedst og billigst hos .lens Hansen I

slagteriets Udsalg, Herregade

Bornh. zoologiske Have!

Tegning 11(is Bestyrelsen senest
den 17,

memer~effil
Jens Hansen's Manufaktur & Trikotagehandel
Husk vort store Lager af Fiskerbenklæder, prima blaa Molskinsbenkl.,
og det bedste der findes i Arbejdstøj, samt af alt, hvad der hører til
Manufaktur.
Klæde, Kjoletøj Bomuldstøj, Lærred, Dynetøj, Tæpper,
og Fjer — Herrelingeri, Skjorter, Sokker, Seler, Hatte,

Lad Søndagsturen gaa til

Torsdag

•••• Telefon 5 ••••

•

Nordlandets Handelshus

.firenge og giger.

Righoldigt Udvalg I** Rimelige Priser

G. Jørgensen.

Støvsuger
udlejes

AXEL MOGENSEN, Tejn.

El Parfi gliviengel•Poodenider

ventes om cirka 14 Dage. Forespørgsel om Levering vil blive
besvaret aldeles omgaaende.

Ny Sending Masonileplader samt Finske Birketrffles ug danske Bagetræes Finerplader
i flere Tykkelser sælges billigst i

Nordlandets Handelshus.

Et Parti prima Illoodeliser sælges tor den billige Pris al 235 Ore i Produklell

Nordbornholms Adresselortevelse
Kornum, K., v. Havnen All. Tlf. 153
Larsen, Joh., Barber, AlI. Tlf. 53
Weber, Anna, Allinge, Telefon 12

Mikkelsen, A., Allinge Tlf. 102

Autokørsel

Købmænd

Damefrisørsaloner

Autoreparatører
(s&Vognmand)

Elektriske Artikler
Andersen, Th., Sandvig TIf. 2
Løsebækg., Allinge Tlf. 78

Lind, William, Allinge Tlf. 95
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Ligkistemagasiner

Foderstoffer
Nordlandets Handelshus, AH. Tlf. 7

Blomsterhandlere (Gartnere)
Jensen, C., v. Havnen All. Tlf. 41

Fotografer og tot. Artikler
Kjøller Alfr., v. Havnen All. Tlf. 4

Bog- & Papirhandlere

aut. Gas- og Vandmestre
Grooss, Niels W., Allinge Tlf. 30

Bogtrykker

Kofoed.& Mortensen, All. Tlf. 77-79
Petersen, Joh., Allinge Tlf 141
Petersen, P., Nørregade All. Tlf. 69

Kofoed & Mortensen All. Tlf. 77-79
Mortensen, Herman, AlI. Tlf. 47

Pensionater
Radioforhandlere
Jørgensen, H., vl Posthuset Allinge
Lind, William, Allinge Tlf. 95

Skotøj og Skotøjsrep.
Jørgensen. H., v/Posthuset Allinge

Malermestre
Holm, H. C., Allinge.
Jacobsen Ludvig, Havnegade, AlI.

Manufakturhandlere

Skræderforretninger
Lind,Sander,Skræderi,Strandv.,A11.
Ipsen, P. C. Nygade, Tlf. AlI. 113

Slagtere

Hansen C., v, Havnen All. Tlf. 140

Modeforretninger

Hoteller

Bygmestre !,

Hansen, Oluf, Nygade, Allinge

Jensen, Kaj, Allinge Tlf.

Petersen, Thora, v. Posthuset All.

Hotel Allinge Telefon"25

Smedemestre

Art. f. Hoteller og Pensionat. Murermestre

Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Jørgensen, Th. Sandvig Tlf 5 ■

Isenkram og Porcelæn
Holm, P. C.,

Musikundervisning

Allinge Tlf. 39

Westphal, G. Sandkaas

Allinge Kulhandel Telefon 119
Nordlandets Handelshus, AlI. Tif.' 7

Mælkeudsalg

Narets Geidningspriser,
der nu er fastsat for det kommende Høstaar viser,
at Kunstgødning stadig er et af Landbrugets bIllgste
Driftsmidler.
Da Efteraarsprlserne er lavere end Foraarspriserne, bør
Forbrugerne saa vidt muligt drage Fordel heraf gennem
tidligt Køb af Kunstgødning.

•
:1
8

Larsen, L., Allinge.

Ure og Optik
Hansen C., v. Havnen'All. Tlf. 140.
Liijeroth, A. Urmager, Allinge
Mikkelsen, A., Søndergade Allinge

Vaskerier
Mogensen, A., Tejn T'.. 117 x
pr Ve'
til aornhotrne::Dr ~asker,.

Viktualiehandlere

Den lavere Efteraarspris opfordrer til rfteraarsuclbringritng
af Superfosfat og Kaligødning.

øøøøøøø ••••••••••• øøøøø ••„.
, ••
Lad 9eres gamle eyfiler blive som ny:
Vi oplakerer og stafferer Cykler billigt.

.

• !Ikte— og Radio-Ymportøren

fr.1 Chr. Dideriksen
Sct.

p

Averter i NORDBORNHOLM

Vognmænd
Bohn, Emil, Sønderg., AlI. Tlf. 46
Personkarse( med 6-7 Personers Vogn.

Christensen. Andr., All., Tlf. 49
Fålk, K., Aabrinken, Tejn. Tlf. 130 x
Personkørsel meleres.

Petersen, C., Nygade, All. Tlf. 133
Person- og Lastkørsel

All. - Sandy, Sygekasse All. Tlf. 47

Trylleposen.
--o—

Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23

havde hendes Forældre faaet den
af et Par vandrende Studenter,
der havde overnattet hos dem.
Hendes Fader havde fortalt dem,
at hans Ko var syg, og saa havde den ene af dem om Morgenen
givet ham Posen og sagt, at den
skulde han lade ligge i Stalden,
til Koen blev rask ; men han
maatte paa ingen Maade aabne
den; thi da tabte Midlet sin Kraft.
Siden da havde Posen været
i Virksomhed overalt, hvor der
var syge Kreaturer, og alle Vegne havde den hjulpet.
Biskoppen havde hørt opmærksomt efter; nu tog han Posen,
aabnede den og trak en gammel
Pipirstump frem. Paa den stod
skrevet:
— Hvid Kalv og rød, vil du
ikke leve, saa kan du dø ; sort
Kalv og graa, gaa det ligesaa.
— Gaa du kun, Morlil, med
din Pose, sagde han venligt; den
indeholder saamænd ingen Trolddom.
Den vandrende Student, der
havde givet hendes Fader Trylleposen, var Biskoppen selv!

Ligesom i Danmark var der
ogsaa i Sverrig en Tid, hvor
•
Garanteret fint og holdbart Arbejde.
den
mørkeste Overtro gav sig
•
•
•• e
Udslag i talrige Hekseprocesser.
Den naaede sit Højdepunkt paa
Allinge. H. JØRGENSEN, ved Havnen. Telefon 156.
Karl den Ellevtes Tid og tabte
•
• sig ogsaa efterhaanderi lidt og
Mit Reparationsværksted anbefales.
•
•
• lidt.
Alt i Cykler, Grammofoner og Symaskiner.
Henimod Slutningen af omReparationer pr. Kontant.
.. Re-.etvedele haves paa Lager.
Hvad et Lommetørklæde
.• • • • • • • • • • • • • • • • os • • ••øøø øø • øøøøø • • ø øøøøøøø • • es ••• talte Periode var der en Biskop
Rydelius i Linkøbing, som paa
kan bruges til.
en Visitatsrejse kom til et Sogn,
PROTOKOLFABRIK
og Præsten og Sognemændene
- ()For
beskyldte
en
gammel
Kone
for
nogle
Aar
siden fandt en
DG
at øve farlig Trolddom.
praktisk Englænder paa til Sol,Heksen" blev hentet. Det daterne at uddele LommertørMortensgade
–
RØNNE
—
Telefon 865 var en gammel Kone, der saa klæder, paa hvilke der var trykt
skikkelig og enfoldig tid, og en Anvisning til Hjælp ved pludIndbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer saa
hun tiggede Biskoppen om at selige Ulykkestilfælde. Denne Ide
1, Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering forbarme sig over hende, thi hun er imidlertid ikke saa ny og
0
411,
original, som den synes, thi alleLeverandør til Biblioteker og Øens største Forbrugere havde intet ondt gjort.
Rydelius
var
en
human
og
rede idet 18de Aarhundrede blev
***ø*
94 • ***I***
• •••• øøøøøøøøø •••••
•
•
fornuftig
Mand,
men
han
maatLommetørklæder brugt til at
•
•
•
te jo forhøre hende, og hun be- udsprede vigtige Nyheder, altKærnemælksfoder
•
•
•
kendte saa, at hun virkelig ved saa som en Slags Aviser eller
Voksefoder
•
•
•
Hjælp af en Tryllepose kunde Løbesedler. I 1710 blev saaledes
Knækfoder
•
a
•
U
helbrede
Kreaturer.
den Tale, Dronning Anna havde
Hønsefoder fra
11000111011
•
•
•
Han
forlangte
nu
at
se
dette
holdt til Rigsdagen, trykt paa
er godt.
Tryllemiddel,
og
hun
halede
en
Lommetørklæder, som uddeltes
Telefon Østerlars 73.
gammel slidt Pose frem.
gratis, og senere blev denne Frem1/4•••••••44...,..
•••••••••••• • **øøøøøøøøøøøø••••••••••417
Paa hans Spørgsmaal om, hvad gangsmaade anvendt meget hypden indeholdt, svarede hun, at pigt, saaledes ved Forliget i
det vidste hun ikke, men det Utlrecht og Marlbourghs Sejr over
var et meget kraftigt Lægemiddel. Franskmændene.
For mange Herrens Aar siden
Efter det 'engelske Oprør 1745

.

Træskomagere

Kontortid daglig 2-4 og Lørdag. 7-9

Sæbeforretninger

599=~11~11101•111/fflifflillettlIEEf:::~1/»..

KOMPAGNn .

Tlf.Allinge 127. M. Bloch
Mursten, Tagsten, Drænrør.

Sygekasser

Klaver — Violin — Sang.

GØDNINGS-

Teglværk

7 Personers Vogn

Cykler-og Cyklereparationer Kul og Koks
Jørgensen, K, v/Posthuset Allinge
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102

Nordlandets Handelshus, AlI. Tlf. 7

Munch, Humledal, Tlf. Rø 46 v

Gornitzkas Bogtrykkeri, All. Tlf. 74

Smørrebrøds-, lilellemitegapapir. Servietter

Bygningssnedker

Trælast og Tømmer

Magasin du Nord, Allinge Tlf. 5

Guldsmede

Gornitzka, 0,, Allinge Tlf. 74

Møbelsnedkere

Ladestationer

Lind, William, Allinge Tlf. 95

Bagerier

Holm, P. C., Allinge Tlf. 39
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x
Prima,:Allinge Tlf.-40

Optagelse i Adressefortegnelsen
koster kun 2 Kr. Kvartalet, ekstra
Linier Kr. 1,50. Absolut billigste
Avertering.

blev der at Regeringspartiet paa
Lommetørklæder trykt Signalementet af de politiske Forbrydere
man gerne vilde have fat i, og
disse Tørklæder uddeltes i store
Mængder. Til Gengæld spredte
saa Modstanderne Lommetørklæder med Karikaturer af Kongen
og Regeringspartiet.
Hvem kender ikke herhjemme
de brogede Lommetørklæder.
med Frederik den Syvendes Rytterstatue eller Flaadens Panserskibe. Den samme Ide havde et
stort engelsk Firma, der bragte
Billeder af vigtige Begivenheder
trykt paa Lommetørklæder; men
desuden havde de paa et mindre Antal trykt en Meddelelse
om, at Forretningen vilde skaffe de Damer, som var ugifte,
en Ægtemand, hvis de ønskede
det. Paa den Maade blev over
20 Damer gifte.
Til Slut endnu en Historie om
et Lommetørklæde.
Under Ludvig den Femtende
af Frankrig blev en Adelsmand
dømt til Døden for en Forbrydelse, som han i Virkeligheden
ikke havde begaaet. Dagen for
Henrettelsen var allerede bestemt
da Sagen blev opklaret. Kongen
var imidlertid paa Jagt i en
fjerntliggende Egn, og for at
frelse den dødsdømtes Liv red
en af hans Venner Dag og Nat
for at naa Kongen. Han kom
til Kongen, netop da denne havde
nedlagt en prægtig Kronhjort. I
faa Ord meddelte han Sagens
sande Sammenhæng, og Kongen
bestemte, at Adelsmanden skulde
frigives. Der mødte imidlertid
den Vanskelighed, at hverken
Majestæten eller hans Følge havde Skrivemateriale hos sig. Sagen hastede, og uden at betænke
sig tog Kongen sin Jagtkniv,
dyppede den i Hjortens Blod og
skrev dermed paa sit Lommetørklæde en Frigivelsesordre.
Nævnte Lommetørklæde siges
at eksistere endnu.

